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ANÁLISE DE CONTEXTO 



“NÃO MATARÁS” 



• Código de Nuremberg (1947), reconhecendo oficialmente a 

necessidade do consentimento voluntário, a necessidade de estudos 

prévios em laboratório e em animais, a análise de riscos e benefícios da 

investigação proposta, a liberdade do sujeito da pesquisa de se 

retirar do estudo, a adequada qualificação do pesquisador. 

 

• Declaração de Helsinque (1964):  

- qualquer pesquisa conduzida em seres humanos precisa ser 

fundamentada cientificamente.  

- cada pesquisa deve ser formulada num protocolo de pesquisa e 

submetido a um comitê de ética independente do pesquisador. 

 

 

PRIMEIROS INSTRUMENTOS NORMATIVOS 



Origem na análise dos estudos de terapia profilática voltada para a 

transmissão do HIV de mãe para filho, controladas por placebo, 

patrocinados por várias instituições internacionais e realizados em 

alguns países “em desenvolvimento”, principalmente africanos. Sabe-se 

que desde 1994 a zidovudina (AZT) já era utilizada para reduzir os 

riscos de transmissão do HIV de mãe para filho, um padrão de 

tratamento para esses casos. No entanto, naqueles experimentos foram 

realizados estudos testados contra placebo, o que fez com que pelo 

menos metade da população pesquisada permanecesse sem 

tratamento. 

NECESSIDADE DE RESOLUÇÕES 



 

• Resolução CNS196/96; 

 

•Resolução CNS 466/12 

 

•As controvérsias: 

-A legitimidade do CNS para regular pesquisas com seres humanos; 

-O modelo biomédico como padrão para pesquisas 

 

AS RESOLUÇÕES 



De acordo com a Resolução 196/96 – 

item VII (e recepcionada pela 466/12), 

“toda pesquisa envolvendo seres 

humanos deve ser submetida à 

apreciação de um Comitê de Ética em  

Pesquisa (CEP)”, de forma que, caso 

receba sua aprovação, possa ser 

iniciada.  



 

 

• Em 2013 (até 10/11): 

-8.474 projetos submetidos (576 enviados à CONEP); 

-86.675 pareceres emitidos; 

-28.295 projetos em andamento. 

 

 

 

 

COMITÊS DE ÉTICA EM PESQUISA 



As agências de fomento à pesquisa e o corpo editorial das revistas 

científicas deverão exigir documentação comprobatória de aprovação do 

projeto pelo Sistema CEP/CONEP.  

A PENA 



 

 

• Desarticulação entre os CEPs; 

 

•Discussão burocratizada de procedimentos e adequações a uma 

resolução; 

 

• O lugar de polícia da pesquisa. 

 

DESAFIOS PARA OS COMITÊS DE ÉTICA EM PESQUISA 



DESAFIOS FUTUROS PARA A ÉTICA NA PESQUISA 

• Deslocar a discussão dos métodos de produção do conhecimento 

(modos operacionais) e a proteção dos sujeitos envolvidos na 

pesquisa para a problematização dos efeitos da pesquisa 

enquanto vetor de produção da verdade. 

 


